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zdobyć doświadczenie

Szukam nowej pracy, gdyż chciałbym 
zdobyć nowe doświadczenie w branży IT.



to gain experience

I am looking for a new job because 
I would like to gain a new experience in 
IT industry.



międzynarodowe środowisko

Używam angielskiego codziennie 
w pracy, ponieważ pracuję 
w międzynarodowym środowisku.



international environment

I use English everyday at work because 
I work in an international environment.



radzić sobie / uporać się 
z czymś

Muszę uporać się z tym zadaniem 
w przeciągu 2 dni.



to cope with

I have to cope with this task within 2 
days.



zmierzyć się z wyzwaniem

Z jakim wyzwaniem musiałeś/aś się 
ostatnio zmierzyć w pracy?



to face a challenge

What challenge did you have to face at 
work lately?



czerpać

To słowo czerpie z niemieckiego.



to derive

This word derives from German.



stopniowy

Stopniowy wzrost zatrudnienia.



gradual

The gradual employment growth.



troska, uwaga

Potraktował mnie z troską.



a consideration

He treated me with consideration.



nacisk

Kładziemy nacisk na jakość.



an emphasis

We place emphasis on quality.



wykwalifikowany

Tom jest wykwalifikowanym programistą.



skilled

Tom is a skilled software developer.



starać się / usiłować

Staramy się być najlepsi.



to strive

We strive to be the best.



na razie / na jakiś czas

Na razie nie potrzebuję twojej pomocy.



For the time being

For the time being, I don't need your 
help.



aktualny / najnowszy

Czy moje oprogramowanie jest 
najnowsze?



up-to-date

Is my software up-to-date?



przyjmować krytykę

Nie umiem przyjmować krytyki.



take the heat

I can't take the heat.



wynik, rezultat

Czy martwisz się o wynik?



an outcome

Do you worry about the outcome?



Przyszłość

Co chcesz robić w przyszłości?



future

What do you want to do in the future?



być kiepskim w czymś

Jestem kiepski w matmie.



to be poor at sth

I'm poor at maths.



mieć bzika na punkcie czegoś

Wiktor ma bzika na punkcie piłki nożnej.



to be crazy about sth

Victor is crazy about football.



być świadomym czegoś

Musisz być świadoma tego problemu.



to be aware of sth

You have to be aware of this problem.



porozumienie, umowa

Muszę poczynić przygotowania do 
podróży.



arrangement

I have to make arrangements for my 
journey.



według, zgodnie z

Wszystko poszło zgodnie z planem.



according

Everything went according to plan.



oddziaływać, wpływać na 
coś, dotyczyć

Ten problem dotyczy wielu osób.



affect

This problem affects a lot of people.



osiągnąć

On osiągnął swoje cele.



achieve

He's achieved his objectives.



spędzać czas

Głównie spędzam czas z przyjaciółmi ze 
szkoły.



to hang out

I mostly hang out with my friends from 
school.



w gorącej wodzie kąpany

Jest bardzo spokojny i rozsądny, ale jego 
brat jest w gorącej wodzie kąpany.



a hothead

He’s a very calm, moderate person, but 
his brother is a hothead.



Targi pracy

Szukam nowej pracy, dlatego 
uczestniczę w wielu targach pracy.



job fairs

I'm looking for a new job, that’s why 
I attend many job fairs.



zwolnienie lekarskie (L4)

W zeszłym tygodniu byłem na zwolnieniu 
lekarskim.



sick leave

Last week I were on sick leave.



nadgodziny

W poprzednim projekcie często 
pracowałem na nadgodzinach.



overtime

In the last project I worked overtime 
very often.



benefity / dodatki do 
wynagrodzenia

Nasza lista benefitów zawiera np. 
prywatną opiekę medyczną oraz 
ubezpieczenie na życie.



perks

Our perks include e.g. private medical 
care and life insurance.



umowa o prace

W tej firmie jest możliwość zatrudnienia 
tylko w oparciu o umowę o pracę.



permanent employment 
contract

In this company there’s is a possibility to 
work only on permanent employment 
contract.



elastyczny czas pracy

Od przyszłego pracodawcy oczekuję 
elastycznego czasu pracy.



flexible working hours

I expect flexible working hours from my 
future employer.



cechy charakteru

Jakie są Twoje najlepsze cechy 
charakteru?



personal qualities

What are your best personal qualities?



kariera zawodowa

Chciałbym rozwijać moją karierę 
zawodową w ciągu najbliższych dwóch 
lat.



Career path

I would like to develop my career path in 
next two years.



wziąć udział

Jestem zadowolony z ostatniego 
projektu, w którym wziąłem udział.



to join in

I am satisfied with the latest project 
I joined in.



podróż służbowa

To stanowisko wymaga dostępności do 
podróży służbowych w wymiarze około 
30% w miesiącu.



business trip

This role requires availability for 
business trips up to 30% monthly.



być odpowiedzialnym za coś

W mojej pracy byłem odpowiedzialny za 
kontakt z klientami i zawieranie umów.



to be responsible for sth

At work I was responsible for customer 
service and conducting contracts.



awans

W ciągu ostatnich trzech lat otrzymałam 
awans dwukrotnie.



promotion

I got promotion twice over last three 
years.



wakat

Obecnie posiadamy dwa wakaty na 
stanowisko analityka.



vacancy

Now there are two vacancies for 
analyst’s positon.



praca pod presją

Dobrze radzę sobie w pracy pod presją.



work under pressure

I am good at work under pressure.



praca zmianowa

Na niektórych stanowiskach wymagana 
jest praca zmianowa.



shift work

Some positions requires shift work.



prowadzić własną działalność

Prowadziłam własną działalność przez 
dwa lata, ale umowa o pracę jest 
wygodniejszą formą zatrudnienia.



to be self-employed

I was self-employed for 2 years, but 
permanent work contract is a more 
convienent form of employment.



urlop macierzyński / urlop 
ojcowski

Po urlopie macierzyńskim chciałabym 
szybko wrócić do pracy.



maternity leave / paternity 
leave

After my maternity leave i would like to 
come back to work quickly.



spełniać wymagania

W ogłoszeniu o pracę można znaleźć 
wymagania, które należy spełnić aby 
zostać zatrudnionym w naszej firmie.



to meet the requirements

In the job ad you can find the 
requirements you have to meet in order 
to be employed in our company.



pracownik

Wszyscy nasi pracownicy mogą 
uczestniczyć w szkoleniach 
wewnętrznych.



employee

All our employees can attend in internal 
trainings.



pracodawca

Elastyczność pracodawcy jest dla mnie 
bardzo ważna.



employer

Employer’s flexibility is very important 
for me.



w niepełnym wymiarze 
godzin

Ona preferuje pracę w niepełnym 
wymiarze godzin.



part-time

She prefers to work part-time.



koncentrować się na

Teraz muszę skupić się na szkole.



concentrate on

I have to concentrate on school right 
now.



odpowiadać za coś, 
nadzorować coś

Mój szef ustanowił mnie 
odpowiedzialnym za prowadzenie 
projektu.



to be in charge of something

My boss put me in charge of running the 
project.



odchodzić na emeryturę

Myślę, że nadszedł czas na odejście na 
emeryturę.



to retire

I think it’s time to retire.



strajkować

Mój przyjaciel zastrajkował dla tego, 
w co wierzył.



to go on strike

My friend went on strike for what he 
believed in.



ubezpieczenie na życie

Jakie ubezpieczenie na życie najlepiej 
wybrać?



life insurance

What is the best life insurance to choose?



papierkowa robota

Odnoszę wrażenie, że z roku na rok 
narastają biurokratyczne formalności 
związane z papierkową robotą.



paperwork

I get the feeling that bureaucratic 
paperwork increases by the year.



elastyczny czas pracy

Ostatnio Greg wprowadził ruchomy czas 
pracy dla wszystkich swoich 
pracowników.



flextime

Greg has recently introduced flextime to 
all his staff.



perspektywy

Perspektywy wygrania tego projektu 
przez Annę wyglądają dobrze.



prospects

Anna’s prospects for winnig this project 
look good.



sposób myślenia

Praca z międzynarodowym zespołem 
pomogła mi zmienić sposób myślenia 
i zrozumieć inne kultury.



mindset

Working with international team helped 
me to change my mindset and 
understand other cultures.



nadawanie ważności

Powinnam nauczyć się nadawać ważność 
moim zadaniom.



prioritize

I should learn how to prioritize my tasks.



przepracowany

Greg czasami czuje się przepracowany.



overwork

Greg sometimes feels overworked.



zdolności

Nasza firma przygotowała szkolenia 
w celu rozwoju naszych umiejętności.



abilities

Our company prepared trainings in order 
to develop our abilities.



umiejętność

On posiada umiejętność jasnego 
tłumaczenia rzeczy.



ability

He's got the ability to explain things 
clearly.



dający satysfakcję

Myślę, że moja obecna praca jest bardzo 
satysfakcjonująca.



rewarding

I think that my present job is very 
rewarding.



być pod telefonem

Nie mogę być dzisiaj pod telefonem.



be on call

I can't be on call today.



dostać awans

Powinineś dostać awans.



get promoted

You should get promoted.



praca zespołowa

Czym jest praca zespołowa w prostych 
słowach?



teamwork

What is ‘teamwork’ in simple words?



rozmowa o pracę

Jutro masz rozmowę o pracę.



job interview

You have a job interview tomorrow.



proces rekrutacji

Jak długi jest proces rekrutacji?



recruitment process

How long is the recruitment process?



ukończyć szkołę... w roku...

Ukończyłem Uniwersytet Warszawski 
w 1990 roku.



to graduate from... in...

I graduated from Warsaw University in 
1990.



uzyskać tytuł

Uzyskałem tytuł inżyniera mechaniki.



to graduate as

I graduated as a Mechanical Engineer.



być dobrym w

Jestem dobry w rozwiązywaniu trudnych 
sytuacji.



to be good at

I’m good at resolving difficult situations.



sprostać wyzwaniu

Jestem pewien, że sprostam temu 
wyzwaniu.



to meet the challenge

I am sure I’ll meet the challenge.



mówić płynnie po

Mówić płynnie po niemiecku.



to be fluent in

I’m fluent in German.



mieć doświadczenie w

Mam doświadczenie w sprzedaży.



to have experience in

I have experience in sales.



chętnie coś zrobić

Chętnie uczę się.



to be eager to do sth

I am eager to learn.



znosić stres

Jak znosisz stress?



to handle stress

How do you handle stress?



obowiązki

Mam wiele obowiązków na moim 
obecnym stanowisku.



responsibilities, duties

I have a lot of responsibilities/duties at 
my current position.



relokacja

Jestem otwarty na relokację z mojego 
miasta.



relocation

I’m open for relocation from my city.



radzić sobie z czymś

Radzę sobie z pracą pod presją czasu 
właściwie organizując sobie swój czas.



to deal with something

I deal with working under pressure 
organizing my time properly.



mieć wpływ na coś

Mój szef miał ogromny wpływ na moją 
ścieżkę kariery.



to have an influence on 
something

My boss had a huge influence on my 
career path.



brać pod uwagę

Wzięłam pod uwagę nowe oferty pracy, 
ale ostatecznie zostałam w poprzedniej 
firmie.



to take into consideration

I took into consideration new job offers, 
but finally I stayed at my previous 
company.



siła, mocna strona

Moją mocną stroną jest pracowitość 
i lojalność.



strength

My strengths are diligence and loyalty.



słabość

Muszę wyznać, że moją wielką słabością 
jest spóźnialstwo. Jestem zawsze 
spóźniony!



weakness

I have to confess that my big weakness is 
tardiness. I’m always late!



aplikacja

Wysłałam tobie moją aplikację, ponieważ 
rozważam zmianę mojej obecnej pracy.



application

I sent you my application because I’m 
considering changing my current job.



załącznik

Możesz znaleźć moje CV w załączniku.



attachment

You can find my resume in attachment.



okres wypowiedzenia

Mam 3-miesięczny okres wypowiedzenia.



notice period

I have 3-month-notice period.



oczekiwania finansowe

Moje oczekiwania finansowe oscylują 
między 10000 a 13000 PLN brutto 
miesięcznie, ale są negocjowalne.



salary expectations

My salary expectations oscillate 
between 10000 and 13000 PLN gross 
per month, but they are negotiable.
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